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Зовнішня торгівля відіграє важливу роль в економіці України. За даними 2016 року загальний 

експорт товарів з України склав близько 70%, решта 30% припала на послуги, при цьому 
спостерігається зростання експорту сільськогосподарської продукції. Подібна тенденція зберігалася і в 
2017 році. За перше півріччя 2017 року експорт сільськогосподарської продукції склав 8,7 млрд USD, 
що на 28,1% більше ніж за аналогічний період 2016 року [1]. 

На тлі спадаючого обсягу загальної експортної виручки, частка продукції АПК у структурі експорту 
зросла з 26% у 2012 році до 42% у 2016. За перше півріччя 2017 року, частка сільськогосподарської 
продукції у структурі експорту України склала 42,2%. Проте варто зазначити, що основу аграрного 
експорту становить експорт сировини, а саме продукції рослинного походження – пшениці, кукурудзи, 
ячменю та соєвих бобів.  

Якщо подивитися на країни, куди експортується українська сільськогосподарська продукція, то 
з’ясується, що топ-10 країн з нарощення експорту складають Індія, Туреччина, Нідерланди, Єгипет, 
Іран, Бангладеш, Іспанія, Італія, Ізраїль та Туніс [2]. При тому загальна частка Азійських та 
Африканських країн перевищує 50%, а частка експорту в країни ЕС становить лише 28%, з яких 
головні експортери Нідерланди, Іспанія та Італія. Слід зазначити, що останні дві нещодавно пережили 
істотну економічну кризу, і сукупний показник експорту в ці країни складає лише 14%.   

Цей розподіл може свідчити про те, що ринки країн ЕС майже недоступні для української продукції 
АПК при такому стані організації зовнішньої економічної діяльності українськими 
сільськогосподарськими підприємствами.  

Як видно зі статистичних даних, загальна структура експорту продукції АПК з України складається з 
продажу сировини. Якщо розглянути схему розповсюдження товару на базі експорту сировини, то 
можна виділити таку послідовність: оптовий продаж української сировини за кордон → оптова 
закупівля української сировини за найнижчими цінами → переробка української сировини на 
закордонні продукти (створення доданої вартості) → загальний комплекс маркетингу → купівля 
кінцевим споживачем продукції з української сировини на закордонних ринках.    

Сільськогосподарська продукція, вироблена в Україні продається за кордон за оптовими, і, 
відповідно, дуже низькими цінами, у вигляді сировини. Увесь шлях від перетворення цієї сировини на 
готову продукцію і до її продажу кінцевому споживачу, беруть на себе закордонні виробники. Такий 
метод зовнішньої торгівлі хоч наразі і має позитивне сальдо та забезпечує приток валютної виручки в 
Україну, але, в той же час, він демонструє грандіозну втрату можливостей для українського малого та 
середнього бізнесу в аграрній сфері. 

Одночасно з тим, у такій ситуації криється дуже велике вікно можливостей, яке полягає у переході 
від експорту сировини до експорту готової продукції. Відповідно до такої трансформації, українські 
виробники, за підтримки держави, мають взяти на себе комплекс заходів із переробки української 
сільськогосподарської сировини, та її прямого продажу на закордонних ринках, що призведе до 
створення доданої вартості, яка буде відображатися у вигляді збільшення валютної виручки. Але без 
проведення загального комплексу маркетингу, спрямованого на закордонні ринки та закордонних 
кінцевих споживачів, неможливо досягти високої рентабельності виробництва. Цей маркетинговий 
комплекс має починатися із загального позиціонування України на державному рівні, як виробника 
якісної сільськогосподарської готової продукції, відповідно до того, як за декілька років до виходу 
мережі заправних станцій на ринки ЕС, була проведена масована рекламна кампанія, під гаслом 
«Azerbaijan. Land of fire», результатом якої стало формування сприйняття Азербайджану, в якості 
надійного виробника нафтопродуктів. Подібна маркетингова підтримка на державному рівні створить 
загальне сприйняття України, в якості виробника продукції АПК, якому можна довіряти, що набагато 
полегшить маркетингові зусилля окремих суб’єктів малого та середнього підприємництва із аграрної 
сфери, які будуть намагатися виводити свою конкретну продукцію на європейські ринки.         

Тому комплексні маркетингові заходи, що безпосередньо спрямовані на кінцевого закордонного 
споживача, які починаються на державному рівні і закінчуються на рівні окремого суб’єкта малого та 
середнього бізнесу, спроможні забезпечити основу економічної ефективності виробництва готової 
продукції АПК. 
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